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........................................................................................ 
                     Imię i Nazwisko / Nazwa firmy 
 
........................................................................................ 
                                      Ulica 
 
........................................................................................ 
                        Kod pocztowy i miejscowość 
 
........................................................................................ 
                              Telefon, Fax, Email 
 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW  TECHNICZNO – PROJEKTOWYCH 
 

 Proszę o wydanie warunków techniczno - projektowych na przyłączenie do miejskich 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych niżej opisanego obiektu: 
   Charakterystyka obiektu (zaznaczyć odpowiednie pole X): 

 budynek mieszkalny 
 zakład usługowy  
 zakład produkcyjny  
 inny .............................................................................................................................. 

  Ulica ...............................................................................................nr .................................... 
   Kod poczt. i miejscowość ...................................................................................................... 
   Nr geod. działki ..................................................................................................................... 
   Księga wieczysta / Nr aktu notarialnego……………………................................................ 

Przewidywane zużycie wody*, przeznaczenie wody oraz charakterystyka jej zużycia: 
- cele bytowe: .................................................... [m3/dobę] 
- cele przemysłowe: .......................................... [m3/dobę] 
- cele przeciwpożarowe: .................................... [dm3/s] 

      - inne (podać jakie): ........................................... [m3/dobę] 
     * Średnia ilość wody jaką zużywa 1 mieszkaniec Słupcy wynosi 0,08 [m3/dobę] 

Przewidywana ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków: 
- cele bytowe: ......................................................  [m3/dobę] 
- cele przemysłowe: ............................................  [m3/dobę] 
- inne (podać jakie): ............................................  [m3/dobę] 
Planowany  termin : 
 - poboru  wody               od  …....….……………………. 
 - dostarczania  ścieków  od  ……………………………… 
                                                                        

 W załączeniu przedkładam : 
 1 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  (Załącznik nr 2) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do 
przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną 
załączoną do niniejszego wniosku.  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 
 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z przedstawioną informacją wynikającą z art. 13 RODO (Załącznik nr 1). 
 
 

 
………..…………………                                    ………….………………….. 

     (miejscowość i data)                                                                                     (podpis Wnioskodawcy) 

 

 
 
 
 
 
 

…………………….. 
data wpływu  
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Załącznik nr 1 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 
Administratorem Pana/i Danych jest: 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 62 – 400 Słupca, ul. Zagórowska 26, tel: 63/275 17 60, 
fax: 63/ 274 39 35, adres internetowy: www.mzwikslupca.pl adres poczty elektronicznej: 
biuro@mzwikslupca.pl 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 
Ewa Galińska, e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel: 531 641 425 
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez MZWiK w Słupcy          
tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług 
realizowanych przez MZWiK na rzecz klientów, na podstawie (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)                       
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
 
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie 
w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach 
związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a  administratorem danych i realizacją usług 
świadczonych przez MZWiK w Słupcy. 
 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem 
przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom 
 
Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą 
wody pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo do: 

1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2.      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4.      przenoszenia danych, 
5.      cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. 

Dane kontaktowe: 
Z administratorem danych można kontaktować się: 

1. pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres podany powyżej. 
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@mzwikslupca.pl 

 
Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść 
skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
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Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane 

 
Ja niżej podpisany(a) 
 
……………………………………………………………………………………...…………… 

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej 
ubiegającej się o pozwolenie na budowę) 

legitymujący(a) się 
 
…………………………………………………………………………………...……………… 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający) 

Urodzony(a) ……………………………... w …………………….……...…… zamieszkały(a) 
(data)                                                                                       (miejsce) 

…………………………………………………………………………………………………... 
(dokładny adres) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane                   
(Dz.U. 2018 poz. 1202) zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy 
 
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka(i) nr …………………...........................................................  
w obrębie ewidencyjnym ………..............………………...................................................……  

                                          (Miasta Słupca, Gminy Słupca lub Gminy Strzałkowo) 
 
księga wieczysta / nr aktu notarialnego……………………....................................................... 
na cele budowlane, wynikające z tytułu: 

 własności 
 współwłasności ………………………………………………………………..……… 

(wskazanie współwłaścicieli – imię nazwisko, lub nazwa i adres) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych 
wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia …………………………………….…......   

 użytkowania wieczystego …………………………………………………………….. 
 trwałego zarządu 1 …………………………………………………………………….. 
 ograniczonego prawa rzeczowego 1 ………………………………………………….. 
 stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i 

obiektów budowlanych 1 ……………………………………………………………… 
 inne ................................................................................................................................. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do 
przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną 
załączoną do niniejszego wniosku.  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 
 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z przedstawioną informacją wynikającą z art. 13 RODO (Załącznik nr 1). 

 
 

………..…………………                                    ………….………………….. 
     (miejscowość i data)                                                                                                (podpis) 
 
 

1 Należy wskazać właściciela nieruchomości 


